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REGULAMENTO DO CONCURSO FOTOGRÁFICO
ENQUADRAMENTO
O Concurso Fotográfico subordinado ao tema “V MESMU”, é um concurso integrado no V
Meeting de Equipas de Salvamento em Meio Urbano (V MESMU), é um evento de 3 dias, em que
equipas de salvamento em grande ângulo irão partilhar conhecimento e experiencias, bem como,
competir entre si, organizado pelo Batalhão Sapadores Bombeiros do Porto, que irá decorrer
entre 20 a 22 de outubro de 2022 em vários locais da cidade do Porto.
CAPÍTULO I
Objetivo
O principal objetivo encontrar as melhores fotos que retratem o tema.
CAPÍTULO II
Concorrentes
1- O concurso é aberto a qualquer fotógrafo profissional ou amador.
2- Não poderão concorrer a este concurso os membros do júri, seus familiares diretos e os
elementos da comissão organizadora.
3- Os concorrentes devem apresentar-se individualmente, não sendo aceites equipas.
4- Cada concorrente poderá participar com um número mínimo 5 fotografias e no máximo de 10.
CAPÍTULO III
Especificações técnicas de acesso
Os trabalhos de fotografia deverão ser apresentados com as seguintes especificidades:



As fotografias a preto e branco ou a cores deverão ser originais e subordinadas à temática
identificada no capítulo I do presente regulamento;
As fotografias deverão, ser fornecidas em formato digital.

CAPÍTULO IV
Júri
1- As fotografias serão apreciadas pelo júri, o qual deliberará até ao dia 07 de novembro qual a
fotografia vencedora.
2- O júri do concurso será constituído pelo Comandante do Batalhão Sapadores Bombeiros do
Porto e pela Organização do V MESMU.
3- O júri reserva-se no direito de não admitir a concurso os trabalhos que não cumpram as
condições descritas neste regulamento, assim como não atribuir prémios se a falta de qualidade
dos trabalhos o justificar.
5- As decisões do júri do concurso não são suscetíveis de recurso.
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6- Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos por deliberação do Júri, de acordo com
a lei específica.

CAPÍTULO V
Critérios de Avaliação
Os trabalhos serão avaliados tendo em conta os seguintes critérios:
 Originalidade;
 Adequação à mensagem que se pretende transmitir;
 Criatividade;
 Qualidade das fotografias rececionadas;
 Características técnicas;
A temática “V MESMU”, que deverá estar patente na foto e na respetiva memória descritiva.
CAPÍTULO VI
Comunicação e divulgação dos resultados da avaliação
1- O(A) autor(a) do trabalho participante será contactado caso algum dos seus trabalhos seja
selecionado para um dos prémios a atribuir.
2- O resultado do concurso será divulgado na página do Facebook do MESMU.
CAPÍTULO VII
Prémio
Será atribuído apenas um prémio, segundo a proposta dos elementos do júri, que terá
consideração os critérios de avaliação constantes no Capítulo V.

CAPÍTULO VIII
Direitos de propriedade intelectual
1- As fotografias a concurso não serão devolvidas.
2- Todos os trabalhos passarão a fazer parte do acervo de imagem do Batalhão Sapadores
Bombeiros do Porto.
3- O Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto reserva o direito de expor, publicar ou
reproduzir quaisquer dos trabalhos premiados e não premiados, salvaguardando sempre a
indicação do autor.
4- O Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto reserva o direito a reprodução fotográfica em
quantidade e com duração ilimitada, bem como para o uso gratuito da mesma em materiais ou
outras publicações que venham a ser produzidas no futuro.
CAPÍTULO IX
Disposições Gerais
1- A participação no concurso presume a aceitação expressa das disposições contidas neste
regulamento.
2- Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados à organização através de ofício ou correio
eletrónico dirigido ao júri do concurso.
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3 – Todos os participantes do concurso terão de utilizar um colete fotoluminescente e capacete de
proteção, para entrar nas áreas das provas.
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